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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. A prova é constituída de 40 questões objetivas. 
2. Verifique se a prova está completa. 
3. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
4. Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta  com caneta esferográfica com tinta preta, assinalando uma 

única resposta para cada questão.  
5. Preencha totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo: 
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 

rasura. 
7. É de plena e total responsabilidade do candidato o correto preenchimento do Cartão-Resposta. 
8. Os candidatos deverão entregar a prova juntamente com o Cartão-Resposta. 
9. O Cartão-Resposta é personalizado, não podendo ser substituído. 
 

Duração total da prova: 3 horas 
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1. Em relação ao cuidado com filhotes, afirma-se: 
 

I. Serpentes peçonhentas, recém-nascidas ou 
jovens, podem ser manipuladas naturalmente, 
pois nesta fase não apresentam peçonha nem 
veneno. 

II. Mamíferos devem ser alimentados apenas 
durante o dia, período correspondente ao qual 
mamam em ambiente natural. 

III. As aves devem receber alimento em pasta 
(papinha) a partir dos primeiros dias de vida, 
confeccionados conforme a sua dieta. Depois de 
um determinado tempo, conforme a espécie, 
deve ser gradativamente substituído por sua 
alimentação natural. 

IV. Quelônios jovens, assim como as aves, devem 
receber alimentação pastosa (papinha) a partir 
dos primeiros dias de vida. 

V. Devido à ausência ou grande redução no cuidado 
parental na maioria dos répteis, estes, desde a 
eclosão do ovo, já estão aptos a se alimentarem 
sozinhos. Em cativeiro, isso deve ser respeitado, 
oferecendo alimentação adequada conforme a 
espécie. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Apenas as alternativas III e V estão corretas. 
B) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
C) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas. 
D) Apenas as alternativas II e V estão incorretas. 
E) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas.  

 
 
2. Leia as afirmativas abaixo sobre clamidiose: 
 

I. A contaminação pela saliva entre pessoas é uma 
importante forma de transmissão da doença. 

II. O grupo de risco para clamidiose compreende 
crianças, idosos, indivíduos imunodeprimidos e 
profissionais que trabalham com aves. 

III. A antibioticoterapia inibe a eliminação do agente 
pela ave. 

IV. O mecanismo de transmissão é o contato com 
fezes e secreções respiratórias, mas pode 
ocorrer também por transmissão direta pelas vias 
aéreas. 

V. O tratamento pode ser feito com doxiciclina. 
VI. O tratamento mais adequado é associar 

sulfametoxazol e doxiciclina. 
VII. Qualquer antibiótico de amplo espectro é 

adequado para a terapia. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I, VI e VII estão incorretas. 
C) Apenas as alternativas I, II, IV, V e VI estão 

corretas. 
D) Apenas as alternativas III, IV, V, VI e VII estão 

corretas. 
E) Apenas as alternativas I, III e VII estão incorretas. 

 

3. Um exemplar de Brotogeris tirica apresenta 
exuberante crescimento do bico associado à 
hiperceratose em membros pélvicos. O diagnóstico 
presuntivo deve incluir: 

 
A) Mycobacterium sp. 
B) Chlamidophila psittaci. 
C) Salmonella sp. 
D) Trichomonas sp. 
E) Knemidocoptes sp. 

 
4. No biotério de um zoológico, dois exemplares de 

Oryctolagus cuniculus de um plantel mantido para 
alimentação de grandes serpentes e aves de rapina 
apresentam espirros, inapetência e obstrução nasal. 
A possível etiologia e a conduta recomendada, 
respectivamente, são:  

 
A) Pasteurelose, eutanásia sem tratamento. 
B) Hipovitaminose A, tratamento com 

suplementação vitamínica e terapia de suporte. 
C) Hipovitaminose K, tratamento com 

suplementação vitamínica e terapia de suporte. 
D) Pneumonia bacteriana, tratamento com 

tetraciclina e terapia de suporte. 
E) Herpesvírus, tratamento com amicacina e terapia 

de suporte. 
 
 
5. Após grandes acidentes ambientais, um grande 

número de animais é capturado por serviços 
especializados e encaminhados para centros de 
triagem. Nessa situação, encontra-se um exemplar 
de Nasua nasua apresentando extensa área de 
queimadura em seu corpo, prostração e sinais de 
edema pulmonar com congestão pulmonar grave. 
Além da oxigenação, a conduta emergencial 
preconizada é: 

 
A) Antibioticoterapia, diuréticos, reposição 

eletrolítica e proteolítica. 
B) Inalação, bronquiolíticos e hidratantes de pele. 
C) Mucolíticos, hidratação de suporte, venipunção. 
D) Broncoconstritores, corticoides e hidratantes de 

pele. 
E) Corticoides, diuréticos e broncodilatadores. 

 
6. Sobre estomatite em serpentes, assinale a alternativa 

incorreta: 
 

A) Pode ser desencadeada por estresse. 
B) O tratamento consiste na associação de 

antibioticoterapia sistêmica e tópica. 
C) O manejo interfere no aparecimento da doença. 
D) Caracteriza-se pelo esbranquiçamento da 

mucosa oral e dificilmente evolui para 
osteomielite. 

E) Bom indicativo da sanidade do animal. 
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7. Quanto ao arrancamento de penas em psitacídeos, 
uma das afecções mais comuns encontradas pelo 
clínico aviário, marque V, para as assertivas 
verdadeiras ou F, para as falsas: 

 
I. Etiologia comportamental. 
II. Prognóstico favorável, tratamento simples e 

rápido. 
III. O enriquecimento ambiental pode auxiliar no 

tratamento. 
IV. Geralmente o animal adapta-se bem ao colar 

elizabetano. 
V. Descartar parasitose é sempre importante. 
VI. Não há indicação do uso de decanoato de 

haloperidol em psitacídeos. 
VII. A terapia de escolha é o haloperidol, que deve 

ser administrado a cada 7 dias por via 
intramuscular. 

 
A) V, F, V, F, V, F, F 
B) V, F, F, F, V, F, V 
C) V, V, F, V, F, F, V 
D) F, V, V, F, V, V, F 
E) F, F, V, V, V, F, V 
 

 
8. Um indivíduo de Bothrops jararaca apresenta lesões 

múltiplas de pele. Sabe-se que sua dieta consiste em 
camundongos submetidos a jejum prévio. Com base 
nessas informações, qual a provável patologia que 
este animal apresenta? 

 
A) Hipocalcemia. 
B) Hipovitaminose C. 
C) Hipovitaminose A. 
D) Dermatite úmida. 
E) Disecdise. 

 
 
9. Os animais silvestres mantidos em cativeiro 

desenvolvem distúrbios comportamentais com 
frequência. Muitas vezes o enriquecimento ambiental 
é utilizado com a finalidade de minimizar tal 
comportamento. Desta maneira, qual alternativa é a 
incorreta para enriquecimento de um recinto com 
cinco exemplares de Ramphastos toco? 

 
A) Pedaços de mamão com mel espalhados pelo 

recinto. 
B) Maçã e laranja pendurados no recinto. 
C) Aparato tubular contendo ração para 

ranfastídeos. 
D) Maçã, banana e mamão colocados em locais 

diferentes do recinto. 
E) Uvas-passas com mel. 

 
 
10. Muitos répteis chegam às clínicas veterinárias 

apresentando doença óssea metabólica, que é um 
processo multissistêmico. Leia as afirmações abaixo 
e assinale a alternativa CORRETA: 

 
 

I. Os baixos níveis de cálcio sérico irão provocar 
uma estimulação da tireoide na produção de 
calcitonina. 

II. Animais com doença hepática ou renal são 
predispostos ao desenvolvimento de uma doença 
osteometabólica. 

III. Répteis que são expostos ao sol através de 
vidraças necessitam obrigatoriamente receber 
cálcio. 

IV. As serpentes não apresentam doença 
osteometabólica. 

V. Queijo minas, queijo petit suisse e casca de ovo 
são alimentos ricos em cálcio, recomendados 
para alimentação de quelônios. 

 
A) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
B) Todas as alternativas estão corretas. 
C) A alternativa I está incorreta. 
D) Todas as alternativas estão incorretas. 
E) Apenas as alternativas III e V estão corretas. 

 
 
11. Um exemplar de Bothrops alternatus recém-chegado 

ao CETAS apresenta anorexia, apatia, diarreia e 
ectoparasitose. Os agentes parasitários mais 
prováveis de serem encontrados nesta serpente são: 

 
A) Cryptosporidium serpentis, Porocephalus spp, 

Trypanossoma spp. 
B) Aspergillus, Giardia sp, Eimeria spp. 
C) Trypanossoma spp, Candida spp, Kiricephalus 

spp. 
D) Plasmodium spp, Hexamita spp, Salmonella spp. 
E) Entamoeba invadens, Hepatozoon spp, 

Ophionyssus notrias. 
 
 
12. Uma Zenaida auriculata de vida livre apresenta sinais 

clínicos compatíveis com bouba aviária, sendo estes: 
 

A) Diarreia e anorexia. 
B) Pododermatite e perda de penas no dorso. 
C) Penas arrepiadas e secreção ocular bilateral. 
D) Estertores em todos os focos de auscultação. 
E) Lesão nodular ao redor dos olhos, comissura do 

bico e membros pélvicos. 
 
 
13. Um filhote de Tamandua tetradactyla apresenta 

diarreia e apatia. Ao realizar exame 
coproparasitológico, o parasita mais provável de ser 
encontrado é: 

 
A) Eimeria. 
B) Isospora. 
C) Giárdia. 
D) Entamoeba. 
E) Ascaridia. 
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14. Em um criadouro científico para fins de conservação, 
exemplares das espécies Brachyteles aracnoides e 
Herpailurus yaguaroundi são mantidos em recintos 
lado a lado. Qual a doença que pode ser carreada 
através de fômites, podendo ser fatal para os 
indivíduos de Brachyteles? 

 
A) Toxoplasmose. 
B) Herpes vírus. 
C) Tuberculose. 
D) Rinotraqueíte felina. 
E) Felv. 

 
 
15. Um Amazona vinacea que apresentava ao exame 

clínico obesidade, pododermatite bilateral, diarreia e 
regurgitação, evoluiu a óbito. Na necropsia, 
observou-se hepatomegalia, fígado pálido e friável e 
abdômen distendido por massas gordurosas. O 
provável diagnóstico é: 

 
A) Esteatose hepática. 
B) Gota úrica. 
C) Fibrose hepática. 
D) Hemangiossarcoma. 
E) Lipoma. 

 
 
16. Relacione a doença descrita na segunda coluna com 

a espécie da primeira coluna, onde a ocorrência é 
mais importante: 

 
(I) Meriones unguiculatus 
(II) Mustela putorius furo 
(III) Callithrix penicillata 
(IV) Oryctolagus cuniculus 

 
(   ) Tuberculose 
(   ) Pasteurelose 
(   ) Neoplasia da glândula de marcação 
(   ) Linfoma 

 
A alternativa CORRETA é: 

 
A) II, IV, III, I 
B) I, II, III, IV 
C) III, IV, I, II 
D) III, I, II, IV 
E) IV, III, II, I 

 
 
17. Complete as lacunas do texto abaixo sobre doenças 

de quelônios: 
 
A Doença Ulcerativa do Casco é provocada pela bactéria 
_______________, induzindo retenção de 
_______________. Como consequência, o animal 
desenvolve ___________. Já na Doença Ulcerativa 
Cutânea Septicêmica, o agente etiológico 
_________________ causa ___________ em tecido 
mole. O prognóstico desta doença é _____________. 
 

A) Beneckia quitinovora, placas córneas, disecdise, 
Citrobacter freundii, úlceras, desfavorável. 

B) Beneckia freundii, escamas, hipocalcemia, 
Citrobacter quitinovora, dermatite, favorável. 

C) Citrobacter freundii, placas córneas, disecdise, 
Beneckia quitinovora, úlceras, desfavorável. 

D) Entamoeba invadens, escamas, hipocalcemia, 
Hepatozoon spp, úlceras, favorável. 

E) Hepatozoon spp, placas córneas, disecdise, 
Entamoeba invadens, dermatite, desfavorável. 

 
 
18. Graças à grande diversidade de biomas, o Brasil é 

considerado um país com megadiversidade (WWF, 
1999). Assinale a alternativa que corresponde a 
espécies da fauna silvestre brasileira: 

 
A) Agouti paca, Columba livia, Boa constrictor. 
B) Lepus europaeus, Amazona aestiva, Trachemys 

scripta. 
C) Blastocerus dichotomus, Struthio camelus, 

Bothrops jararaca. 
D) Alouatta guariba, Phasianus colchicus, Crotalus 

durissus. 
E) Sphiggurus villosus, Rhea americana, Trachemys 

dorbignyi. 
 
 
 
19. Um indivíduo de Mazama bororo necessitava de 

contenção física para realização de um procedimento 
que durou aproximadamente 1 hora. No dia seguinte 
à contenção o animal evoluiu a óbito. Durante a 
necropsia observou-se bexiga com pequena 
quantidade de urina de coloração achocolatada, 
aumento renal com pouca definição córtico-medular e 
áreas esbranquiçadas nos músculos gastrocnêmios, 
semitendinosos e semimembranosos.   

 
I. A causa do óbito é insuficiência renal aguda. 
II. A causa do óbito não é insuficiência renal aguda. 

III. As substâncias liberadas pela morte de fibras 
musculares são responsáveis pela fisiopatologia 
dessa doença. 

IV. Não há relação entre as substâncias liberadas e 
a morte do animal. 

V. O potássio é responsável pela coloração 
encontrada na urina. 

VI. A causa do óbito é fibrilação ventricular. 
 

A) Apenas as alternativas II, IV e VI estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I, III e V estão incorretas. 
C) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
D) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
E) Apenas as alternativas VI e V estão incorretas. 
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20. Sobre Centros de Triagem de Animais Silvestres, leia 
as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
I. Manutenção temporária de animais silvestres e 

exóticos. 
II. Manutenção de animais silvestres por tempo 

indeterminado. 
III. Aberto à visitação pública. 
IV. Reabilitação de animais. 
V. Atendimento de animais silvestres pertencentes a 

particulares. 
VI. Recebimento de animais silvestres doados. 
VII. Captura de animais silvestres e exóticos. 
VIII. Destinação para criadouros, zoológicos e pessoa 

física. 
IX. Educação Ambiental. 
X. Tratamento de animais somente quando houver 

interesse reprodutivo (espécies ameaçadas de 
extinção). 

 
A) Apenas as alternativas I, III, VII e X estão 

corretas. 
B) Apenas as alternativas II, III e V estão incorretas. 
C) Apenas a alternativa IX está correta. 
D) Apenas as alternativas IV, VI e IX estão corretas. 
E) Apenas as alternativas IV, VI, VIII e X estão 

corretas. 
 
 
21. Sobre hipovitaminose A em espécies selvagens, 

marque a alternativa CORRETA: 
 

I. O principal sinal clínico em aves é a perda de 
penas.  

II. Pododermatite é patognomônico em aves. 
III. Em répteis o tratamento consiste na 

administração de Vitamina A por via 
intramuscular, a cada 48 horas. Três a quatro 
administrações são suficientes. 

IV. O tratamento para aves consiste na 
administração de Vitamina A por via 
intramuscular, a cada 24 horas, durante 7 dias. 

V. Em quelônios, o blefaroedema, geralmente 
bilateral, é ocasionado pela metaplasia das 
células produtoras de mucina. 

VI. Em aves, a administração mensal de Vitamina A 
concentrada é útil na profilaxia. 

VII. Onicogrifose e amolecimento do casco também 
são sinais de hipovitaminose A em cágados. 

VIII. A alimentação não interfere no aparecimento da 
deficiência em cágados, porém é de extrema 
importância em aves. 

IX. A deficiência de lisozima em aves é um dos 
principais fatores predisponentes. 

X. A deficiência de vitamina A atinge as membranas 
mucosas dos animais, provocando displasia 
basal. 

 
A) Apenas a alternativa V está correta. 
B) Apenas as alternativas III, IV, V e VIII estão 

corretas. 
C) Apenas as alternativas I, II e IX estão incorretas. 
D) Apenas as alternativas VI, VII e X estão 

incorretas. 
E) Nenhuma das anteriores. 

 

22. Sobre fármacos anestésicos, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
I. A ação anestésica dos fenotiazínicos inclui 

tranquilização e relaxamento muscular. 
II. Cloropromazina e levomepromazina são 

exemplos de fenotiazínicos. 
III. Um importante efeito adverso dos fenotiazínicos 

é o desequilíbrio da termorregulação. 
IV. São exemplos de butirofenonas muito utilizadas 

em animais selvagens: azaperone e haloperidol. 
V. Bradicardia e vasodilatação são efeitos gerados 

tanto por fenotiazínicos quanto por butirofenonas. 
 

A) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 
C) Todas as alternativas estão corretas. 
D) Apenas as alternativas I, IV e V estão corretas. 
E) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

 
 
23. Assinale a alternativa INCORRETA sobre opioides: 
 

A) São exemplos de opioides: fentanil, etomidato, 
butorfanol, carfentanil e morfina. 

B) Os efeitos adversos incluem depressão 
respiratória e excitação. 

C) O naloxone é um antagonista. 
D) A ação anestésica inclui tranquilização, analgesia 

e relaxamento muscular. 
E) Pode ocorrer renarcotização. 

 
 
24. Sobre anestesiologia em aves silvestres, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

I. O fentanil pode ser responsável por excitação na 
medicação pré-anestésica de aves.  

II. Butorfanol apresenta bons resultados em 
papagaios.  

III. Há relatos de hiperalgesia em aves com uso de 
buprenorfina.  

IV. Morfina, propofol e etomidato podem causar 
depressão respiratória em aves.  

V. O anestésico inalatório de escolha para anestesia 
de aves é o halotano.  

 
A) Apenas as alternativas I, II e IV são corretas. 
B) Apenas as alternativas III e V são incorretas. 
C) Apenas as alternativas I e III são corretas. 
D) Apenas a alternativa V é incorreta. 
E) Todas as alternativas são corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Processo Seletivo de Residência Médico Veterinária - 2010 
Pág. 6 

25. O estresse é a principal causa de problemas em 
saúde dos organismos vivos e ambientais. Qual 
alternativa NÃO está de acordo com as demais 
quanto a estresses ambientais? 

 
A) Ação antrópica em áreas em crescimento e 

desenvolvimento rural. 
B) Ausência de mudanças climáticas que favorecem 

a estabilidade da biosfera. 
C) Grandes catástrofes meteorológicas e 

ambientais. 
D) Doenças emergentes e reemergentes. 
E) Produção de resíduos e a pouca conscientização 

em reciclar, reutilizar e reduzir. 
 
 
26. Sobre répteis, assinale V para verdadeiro e F para 

falso: 
 

I. É uma adaptação dos testudinata a fusão das 
costelas e vértebras.  

II. Outra adaptação dos testudinata é a respiração 
branquial.  

III. O sistema portarenal prevê o desvio da 
circulação sanguínea das porções caudais do 
corpo da veia cava para os rins.  

IV. O posicionamento para exame radiográfico que 
favorece a visualização do aparelho respiratório 
em quelônios é o dorsoventral.  

V. É característica de iguanas machos: cores menos 
fortes, poros femorais e cauda fina e comprida.  

VI. Uma serpente que se apresenta com cores 
opacas, redução da atividade e olhos azulados 
ou leitosos, provavelmente está iniciando ecdise.  

 
A) V, F, V, F, F, V 
B) F, V, V, V, F, F 
C) F, F, F, V, F, V 
D) V, V, F, F, V, V 
E) V, F, F, V, F, F 

 
 
27. Um lacertílio onívoro está em cativeiro há 3 semanas 

e não aceitou nenhum item oferecido na dieta. Está 
tomando água e urinando, porém não foram 
observadas fezes no recinto. Qual dos aspectos 
ambientais NÃO pode estar causando esta má 
adaptação? 

 
A) Substrato. 
B) Umidade. 
C) Temperatura. 
D) Luminosidade. 
E) Nenhuma das anteriores. 

 
 
28. A doença vesicular é mais frequentemente vista em 

serpentes mantidas em ambientes: 
 

A) Sujos e úmidos. 
B) Secos e em baixa temperatura. 
C) Úmidos e em baixa temperatura. 
D) Limpos e secos. 
E) Alta temperatura e secos. 

29. A movimentação respiratória em aves é __________ 
e __________ está ausente. 

 
A) Restritiva e o diafragma. 
B) Involuntária e a troca gasosa. 
C) Voluntária e o diafragma. 
D) Incompleta e a cartilagem traqueal. 
E) Voluntária e a troca gasosa. 

 
 
30. No primeiro ciclo inspiratório das aves o ar:  
 

A) Atinge os ossos pneumáticos e sacos aéreos 
torácicos. 

B) Preenche parte do pulmão e sacos aéreos 
posteriores. 

C) Preenche os sacos aéreos abdominais caudais 
apenas. 

D) Faz a troca gasosa nos sacos aéreos posteriores. 
E) Nenhuma das anteriores. 

 
 
31. Um papagaio teve fratura da porção cranial da 

gnatoteca com sangramento abundante. Este animal: 
 

A) Jamais poderá ser usado na reprodução. 
B) Precisará de auxílio na alimentação para o resto 

da vida. 
C) Nunca utilizará as asas novamente. 
D) Deverá ser colocado em isolamento. 
E) Nenhuma das anteriores. 

 
 
32. Infecção do inglúvio é comum em filhotes. Qual dos 

agentes abaixo é mais comumente visto nestes 
casos? 

 
 
 
 

A) Candida albicans. 
B) Clostridium perfringens. 
C) Citrobacter freundii. 
D) Dispharinx spiralis. 
E) Todas as anteriores. 

 
 
33. O sistema urinário das aves elimina os compostos 

nitrogenados principalmente na forma de: 
 

A) Ureia. 
B) Creatinina. 
C) Ácido úrico. 
D) Amônia. 
E) Nenhuma das anteriores. 
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34. A avaliação das excretas das aves é de extrema 
importância na identificação de processos 
patológicos. Quando sementes inteiras são 
encontradas nas fezes de aves, pode-se suspeitar 
de: 

 
A) Hipotireoidismo. 
B) Giardíase. 
C) Síndrome de má adaptação. 
D) Síndrome de Hansell. 
E) Hemogregarinas. 

 
 
35. O exame coproparasitológico de um Polyborus 

plancus revelou ovos de Hymenolepis diminuta. 
Sugere-se tratamento com: 

 
A) Praziquantel. 
B) Mebendazol. 
C) Ivermectina. 
D) Levamisol. 
E) Nenhuma das anteriores. 

 
 
36. A doença do trato digestivo de aves que leva à 

caquexia com aumento de apetite, polidipsia, 
regurgitação e sonolência NÃO pode ser causada 
por: 

 
A) Macrorhabdus ornithogaster. 
B) Clamydophila psittaci. 
C) Entamoeba sp. 
D) Eimeria sp. 
E) Giardia sp. 

 
 
37. Uma ave que estava com os olhos fechados, edema 

de pálpebras, conjuntivite, aumento de volume na 
região periorbital, secreção nasal amarelada e 
espuma límpida nos olhos foi tratada com colírio de 
tobramicina por 7 dias e não apresentou melhora. 
Qual doença poderia estar causando o quadro 
clínico? 

 
A) Sinusite por micoplamose. 
B) Conjuntivite por psitacose. 
C) Doença respiratória por Escherichia coli. 
D) Doença respiratória por influenza. 
E) Todas as anteriores. 

38. Quais procedimentos e terapias são indicados para 
retenção de ovos em aves? 

 
A) Aquecimento, fluidoterapia, cálcio e ocitocina. 
B) Correção alimentar, iluminação, colocação de 

ninhos e FSH. 
C) Correção do ciclo circadiano, antibioticoterapia e 

ocitocina. 
D) Cirurgia, fluidoterapia, prostaglandina e vitamina 

E. 
E) Nenhuma das anteriores. 

 
 
 
 

39. Um Callithrix jacchus de 6 meses de idade está com 
salivação, convulsão e úlceras orais. Assinale o mais 
provável diagnóstico: 

 
A) Insuficiência renal. 
B) Encefalopatia hepática. 
C) Doença óssea metabólica. 
D) Herpesvirose. 
E) Intoxicação por organofosforados. 

 
 
40. Um macho de Cebus apella de cativeiro doméstico 

está apresentando polidipsia, poliúria e 
emagrecimento há um mês. Hoje está fraco, não se 
levanta e não se alimentou. Qual exame deve ser 
priorizado? 

 
A) Glicemia. 
B) Hemograma. 
C) Radiografia. 
D) Coproparasitológico. 
E) Ultrassonografia abdominal. 
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